


Os processos de soldagem estão presentes em 
praticamente todos os ramos industriais, desde as 
grandes indústrias até as pequenas oficinas, tanto que 
a profissão de soldador é uma das mais requisitadas. 
Porém, apesar do avanço na tecnologia, a soldagem 
ainda é responsável por ocasionar diversos riscos à 
saúde, caso da inalação dos fumos de solda, excesso 
de radiação e acidentes diversos.

Certamente, os processos de soldagem são mais 
modernos e eficientes, entretanto os riscos à saúde do 
soldador relacionados principalmente à essa atividade 
são significativos. 

Em razão disso, é importante que o soldador saiba 
quais são os cuidados corretos para que sua saúde 
seja assegurada. Esses cuidados baseiam-se no 
entendimento sobre os reais perigos causados pelos 
fumos de solda e riscos complementares, além do 
correto uso de EPIs. 

Neste sentido, tanto os soldadores quanto as empresas 
têm responsabilidades e obrigações para que as 
principais medidas de segurança sejam efetivamente 
seguidas.

Você conhece os riscos decorrentes da inalação dos 
fumos de solda? E as medidas que garantem maior 
segurança do soldador, você sabe quais são? Veja 
todas essas informações neste Manual de Segurança 
do Soldador apresentado a seguir.



PRINCIPAIS
TÉCNICAS DE
SOLDAGEM



Antes de sabermos quais são os riscos e as medidas de segurança relacionadas ao soldador durante o processo 
de soldagem, precisamos saber o que é a soldagem e quais são suas principais técnicas. O processo de 
soldagem baseia-se na ação de reunir duas ou mais partes construtivas, assegurando entre elas a continuidade 
do material e em consequência suas características mecânicas e químicas. Os tipos de solda industrial evoluíram 
bastante e se desenvolveram através das técnicas mais adequadas para cada a junção de cada tipo de metal, 
dependendo da finalidade da montagem da peça e dos equipamentos utilizados. Assim, na atualidade, diversas 
são as técnicas de soldagem adotadas pelas indústrias e oficinas, tais como:

MMA ou SMAW: Soldagem manual com eletrodo revestido;
FCAW: Soldagem por arame tubular;

GMAW: Soldagem MIG/MAG;
GTAW: Soldagem TIG;
Soldagem a plasma;

CMT: Transferência de Metal Frio;
Principais riscos para um soldador.

Em todos os processos de soldagem, os riscos à que o soldador se expõe diariamente são imensos, estando 
expostos a fatores de risco bastante diversos, tais como:

Exposição a agentes químicos; 
Excesso de radiação (UV, IV e luz visível); 

Ruído em excesso; 
Vibrações; 

Desconforto térmico;
Má iluminância/encandeamento.

Mas, certamente, o risco mais comum e com maior poder em afetar a saúde do soldador é a excessiva exposição 
a fumos metálicos, já que estes, quando expostos ao soldador por muito tempo podem ser bastante graves, 
como veremos a seguir.



Os fumos de solda são os pós oriundos das diversas 
substâncias tóxicas liberadas no processo de solda, 
portanto, são reais, inevitáveis e tóxicos. A quantidade 
de fumos gerados e suas concentrações de toxidade 
dependem diretamente do método de soldagem utilizado. 

Quando inalados, tais fumos têm potencial de comprometer 
seriamente a saúde do trabalhador, podendo também 
comprometer a produtividade e, consequentemente, 
reduzir os lucros da empresa. O pó do fumo é formado pela 
vaporização do metal de adição na hora do processo de 
soldagem. Quando esse vapor é resfriado, ele se condensa e 
reage com o oxigênio do ambiente. A partir disso, partículas 
muito finas são formadas, sendo que seus tamanhos 
influenciam a toxidade do pó, onde quanto menor for a 
partícula dos fumos, maior será o grau de periculosidade. 
A toxidade dos fumos de solda também tem relação com 
os gases produzidos no processo de solda. Eles podem 
induzir o surgimento de ozônio e dióxido de carbono, que 
tornarão o perigo ainda maior, caso a exaustão não seja 
totalmente adequada.

FUMOS DE SOLDA:
O QUE SÃO E COMO
SÃO FORMADOS?



RISCOS E PERIGOS
DECORRENTES DOS 
FUMOS DE SOLDA



Falar dos riscos da aspiração do Fumos de Solda é importantíssimo, principalmente para garantir a saúde de 
soldadores. Por serem extremamente finas, essas partículas são inaladas muito facilmente e permanecem 
no organismo – principalmente no pulmão – por muito tempo. Entre os elementos de maior risco utilizados 
na solda estão: Cromo Hexavalente Cr(VI), Manganês, Níquel, Chumbo e elementos similares. Os fumos dos 
processos MMA e FCAW normalmente contém quantidades significativas de Cromo Hexavalente – Cr (VI), 
portanto representam elevado risco à saúde. O processo de eletrodo revestido também libera fumos prejudiciais 
à saúde humana, estes são capazes de provocar desde irritações nos olhos e vias aéreas, até problemas futuros 
e sérios em caso de exposições constantes. 

Um exemplo de risco mais grave é o câncer nos ossos e nos pulmões em virtude de substâncias como o 
fluoreto de cálcio e óxido de zircônio existentes no revestimento de eletrodos revestidos. O manganês é outro 
elemento utilizado em algumas técnicas de soldagem com capacidade de causar sérios problemas ao sistema 
nervoso e respiratório. Níquel, Cobre e Zinco são outras substâncias que apresentam riscos importantes.

Além disso, os Fumos de Solda também podem desencadear outras doenças, como por exemplo:

• Asma; 
• Câncer de pulmão;
• Infarto;
• Ulcerações na pele e no septo nasal;
• Doenças pulmonares;
• Dermatite alérgica;
• Infertilidade e problemas relacionados.

Para evitar que os fumos de solda e demais riscos afetem gravemente o soldador é fundamental que algumas 
medidas de segurança sejam adotadas. O correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é parte 
fundamental destas medidas.



O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) deve 
merecer total atenção de todo tipo de empresa. Durante o 
processo de soldagem, o profissional está sujeito a uma 
variedade bem extensa de acidentes, que variam desde 
queimaduras leves até câncer decorrentes da excessiva 
inalação dos fumos de solda.

Para isso, cada EPI foi projetado buscando eliminar ou 
reduzir ao máximo toda e qualquer forma de risco que 
esse tipo de profissional está sujeito. Dessa forma, os EPIs 
recomendados para todo soldador são:

A IMPORTÂNCIA
DOS EPIS



AVENTAL DE RASPA

Fundamental para a proteção do soldador, este EPI tem a 
responsabilidade de proteger o trabalhador contra agentes cortantes 
e materiais que estão em processo de derretimento.

BOTAS DE COURO COM BICOS DE AÇO

As botas de couro representam EPIs fundamentais para o soldador, 
elas protegem seus pés, evitando pequenos acidentes durante o 
processo de soldagem.

LUVAS DE VAQUETA

São ideias para atividades que exigem o tato constante, caso 
das necessidades de um soldador. As luvas protegem as mãos 
do soldador contra eventuais queimaduras, possíveis choques e 
cortes pela presença de cantos vivos ou propriedades do material. 
Também protegem o soldador contra descargas elétricas presentes 
em soldas de arco elétrico.

PROTETOR AURICULAR

Seu uso é obrigatório sempre que houver ruído em excesso, ou seja, 
acima de 80 decibéis. Se apresenta no tipo concha ou tipo plug.



MÁSCARA DE SOLDA

Deve ser utilizada principalmente para processos de soldagem que 
emitem radiação, caso da TIG, MIG e Eletro Revestido. A máscara 
deve ser feita de um material leve como plástico e fibra de vidro. Ela 
deve também cobrir todo o rosto e dispor de um visor composto 
por um conjunto de lentes translucidas protetoras e lentes escuras 
neutralizadas. Algumas máscaras de solda apresentam lentes de 
auto escurecimento, substituindo os vidros protetores. As máscaras 
são essenciais na soldagem devido ao alto brilho emitido durante 
o processo.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA FUMOS

Devido a liberação dos fumos, gases e poeiras, que são altamente 
tóxicos, o soldador está sujeito a uma toxidade bastante 
significativa durante o processo de soldagem. Estas partículas, 
quando inaladas, podem causar sérios danos à saúde, por isso, o 
soldador deve sempre utilizar a máscara de proteção para fumos. 
Estas máscaras são dotadas de filtros específicos que conseguem 
reduzir significativamente a inalação de fumos metálicos por parte 
do soldador. Além destes EPIs, o soldador pode se equipar também 
com touca de soldador, blusão e óculos de proteção.



RESPONSABILIDADES
E OBRIGAÇÕES QUANTO
AO USO DE EPIS



Como sabemos, usar corretamente EPIs é fundamental durante processos de soldagem, por isso há uma 
norma do Ministério do Trabalho específica para regulamentar essa questão. Estamos falando da Norma 
Regulamentadora número 6 (NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI). A NR-6 indica que tanto 
o empregador quanto o empregado têm responsabilidades e obrigações quanto ao uso dos EPIs. De acordo 
com a NR 6, cabe ao empregador:

• Adquirir o EPI mais adequado ao risco inerente à atividade de soldador;
• Exigir que o empregado use os EPIs corretamente;
• Fornecer equipamentos com o Certificado de Aprovação;
• Promover treinamento sobre o uso adequado do EPI;
• Prover o armazenamento correto dos equipamentos;
• Substituir imediatamente os EPIs, quando danificados ou extraviados;
• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

O empregado responsável pelo processo de soldagem também tem suas obrigações, que são:

• Utilizar os EPIs apenas para a finalidade a que se destina;
• Responsabilizar-se tanto pelo armazenamento quanto pela conservação dos equipamentos;
• Comunicar ao seu empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso. 
• Cumprir orientações sobre o uso adequado do EPI.



OUTRAS
NORMAS

Além da NR-6 que trata exclusivamente do correto uso 
de EPIs há outras normas que também regulamentam e 
fiscalizam essa atividade, afim de garantir maior segurança 
do soldador. A legislação brasileira tem aumentado 
significativamente a cobrança e a exigência em relação a 
adoção de medidas de prevenção para controlar os riscos 
gerados pelos gases e pelos fumos de solda. A Norma 
Regulamentadora número 9 (NR 9), por exemplo define 
as medidas de proteção para controlar, minimizar ou 
eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho. Já 
a Norma Regulamentadora número 15 (NR 15 - Operações 
e Atividades Insalubres), define em seu anexo 11, os 
limites de tolerância com relação aos agentes químicos 
presente nos fumos de solda (níquel, chumbo...). A Norma 
Regulamentadora número 33 (NR 33) por sua vez, dispõe de 
algumas medidas técnicas de prevenção, administrativas 
e pessoais. Especifica também responsabilidades de 
empregados e empregadores.

Por fim, existe também a NR 34, que trata das normas de 
segurança do soldador. Esta norma estabelece os requisitos 
mínimos, além das medidas de proteção à segurança, à 
saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da 
indústria de construção e reparação naval. Esta norma 
também tem um item específico sobre trabalho a quente.



PRECAUÇÕES



Além de todos esses EPIs recomendados para uso diário do soldador e das normas que regulamentam a 
atividade, é fundamental que outros cuidados e precauções também sejam demandados pelo soldador e pela 
empresa que realiza este tipo de serviço. Primeiramente, os empregadores devem informar e conscientizar 
seus trabalhadores sobre todos os riscos a que estão expostos durante os processos de soldagem.

Em seguida, a empresa deve oferecer ao soldador treinamento específico, capacitando-o a lidar com os 
instrumentos que produzem fumos metálicos na hora da solda, além da luminosidade gerada pelas faíscas. 
Também deve receber treinamento sobre o correto uso de Equipamentos de proteção individual e coletiva, 
além de equipamentos importantes para a eficiente captação de fumos de solda.

Além disso, as superfícies destinadas ao processo de soldagem devem ser livres de qualquer revestimento 
que tenha a capacidade em criar exposição tóxica, como resíduos de solventes e tinta. Faz-se também muito 
importante manter grande preocupação com programas de prevenção de riscos, estes devem ser adequados 
conforme a correta avaliação do tipo de soldagem adotado e do ambiente utilizado. Por fim, o trabalho em equipe 
é fundamental para a atividade de soldador. Neste sentido, nenhum soldador não deve trabalhar em locais 
isolados e/ou confinados sem a ventilação correta e sem o auxílio de um ajudante ou vigia. Essa preocupação 
é fundamental visto que diversos são os casos em que o calor e a inalação de gases tóxicos fazem o soldador 
se sentir mal durante suas tarefas. Por isso, é importante que ele tenha sempre alguém para dar suporte caso 
algo venha a acontecer, assim como tratado na norma NR 33.



SOLUÇÕES IDEAIS
PARA A CAPTAÇÃO DE
FUMOS DE SOLDA

Para estar sempre de acordo com as normas e legislações, toda 
empresa que faz uso da soldagem deve sempre priorizar algumas 
soluções para promover a melhor captação de fumos de solda.



Com o avanço da tecnologia, várias são as soluções alinhadas à essa necessidade. Essas soluções englobam 
desde a implantação de um sistema de ventilação e filtragem, até o uso da soldagem robotizada, onde os 
operadores só exerceriam o processo de monitoramento e conferência no final. Pensando nesta necessidade 
das indústrias do setor, a coleta dos fumos e gases tóxicos gerados no processo, antes que estes atinjam a 
zona de respiração dos trabalhadores é a solução mais importante.

Neste sentido, a Exaustão localizada é um dos sistemas mais eficientes. Ela é representada principalmente 
pelos Braços de Captação de Fumos (Braços Extratores) que têm a função de captar os fumos gerados no 
processo antes do contato com a zona de respiração do operador. Por se tratar de um sistema auto-portante, o 
braço pode movimentar-se em seu raio de atuação, podendo ser posicionado no melhor ponto para a captação 
dos fumos de solda.

Usando-se este método, o risco de os soldadores estarem sujeitos a altas concentrações de fumos de 
solda torna-se bastante reduzido. Há também a possibilidade da adoção da soldagem robotizada, onde os 
operadores só têm a função de monitoramento e conferência no final, sem necessidade de manter contato 
direto com os gases e fumos de solda. Entretanto, mesmo na soldagem robotizada é fundamental que sejam 
utilizados equipamentos destinados à extração dos fumos, caso das coifas modulares. Estes equipamentos são 
desenvolvidos para atender diversos tamanhos de células de soldagem robotizadas. Seu conceito de sucção 
através de captores laterais, torna a exaustão eficiente em todo o perímetro dimensionado.

Por fim, há a opção da Mesa de Solda e Esmerilhamento. Ela é representada por uma bancada industrial 
para captação de poeiras, fumos de solda e esmerilhamento. Possui também captação inferior e traseira 
proporcionando para operações de pequeno e médio porte grande mobilidade. Para completar ainda mais seu 
conhecimento sobre a segurança do soldador, indicamos conteúdos relacionados em nosso blog.

https://materiais.treal.com.br/catalogo-braco-de-extracao
https://materiais.treal.com.br/orcamento-coifa-modular-tr-flex
https://materiais.treal.com.br/catalogo-mesa-de-exaustao-trm


https://www.treal.com.br/blog/

